Otázky a odpovědi v souvislosti s přeměnou listinných akcií
ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. na zaknihované

1. Co znamená pojem zaknihované akcie?
Akcie mají podobu buď listinných či zaknihovaných akcií. Listinné akcie jsou fyzicky
vydané, kdežto zaknihované akcie jsou vedené elektronicky „na počítači“ na tzv.
majetkovém účtu – viz bod 3. Nemají tedy fyzickou podobu, existují pouze evidenčně.
2. Co je důvodem zaknihování akcií a zrušení jejich listinné podoby?
Důvodem přeměny podoby akcií na zaknihované akcie je novela zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nám jako společnosti, která se o tyto zakázky
uchází, ukládá mít vydané akcie v zaknihované podobě. Pokud by tedy společnost své
akcie nezaknihovala, hrozilo by jí vyloučení z veřejných zakázek, což by mělo přímý
dopad na její hospodářské výsledky a práci pro její zaměstnance.
3. Co je to majetkový účet a jak ho získám?
Majetkový účet je účet v Centrálním depozitáři cenných papírů, na kterém jsou
evidovány zaknihované akcie. Pokud jste se účastnil/a kupónové privatizace a doposud
nějaké zaknihované akcie vlastníte, tak účet ve Středisku cenných papírů (SCP) máte
zřízen a není třeba nový majetkový účet zakládat. Musíte si jej ovšem převést ke svému
obchodníkovi s cennými papíry nebo bance. Pokud však na Vašem účtu v SCP nemáte
evidovány žádné zaknihované akcie, Váš účet byl pravděpodobně zrušen a je třeba si
založit u svého obchodníka s cennými papíry nebo banky účet nový. Doporučujeme se
se založením účtu obrátit na banky, které tuto službu poskytují, např. Komerční banka,
Česká spořitelna, Raiffeinsenbank, Fio banka a současně mají sídlo blízko Vašeho
bydliště. Seznam všech firem nabízejících tuto službu je např. na
https://www.cdcp.cz/index.php/cz/ucastnici/seznam-ucastniku.
4. Jaká je cena za zřízení majetkového účtu a jaké poplatky jsou spojeny s vedením
účtu?
Podmínky, za kterých pro Vás banka majetkový účet zřídí, jsou věcí jejich individuálního
ceníku. Velmi zhruba lze říci, že u menších počtů akcií se může jednat o poplatky
srovnatelné s poplatky za vedení bankovního účtu (řádově stokoruny ročně).
Doporučujeme proto navštívit banku a informovat se přímo zde (seznam viz bod 3).
V případě, že doposud máte platný majetkový účet z doby kupónové privatizace (v SCP,
možno ověřit na https://www.cdcp.cz/index.php/cz/siroka-verejnost/bezplatnesluzby-online/existence-majetkoveho-uctu-v-nezarazene-evidenci), vezměte s sebou
jakýkoliv výpis z Vašeho účtu pro ověření platnosti. Pro akcionáře z Uherskohradišťska
doporučujeme zřídit si majetkový účet u Fio banky (Havlíčkova ulice 160, Uherské
Hradiště,
http://www.fio.cz/o-nas/kontakty/371320-uherske-hradiste-havlickova160-686-01), která za zřízení majetkového účtu účtuje poplatek 40 Kč. Za vedení tohoto
účtu pak nejsou účtovány žádné další poplatky pro akcionáře s počtem zaknihovaných
akcií ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. méně než 599 kusů.

5. Jak bude přeměna listinných akcií probíhat?
O přeměně podoby akcií rozhodla valná hromada společnosti konaná dne 17. 10. 2016.
Společnost stanovila termín na odevzdání listinných akcií nejpozději do 23. 1. 2017. Do
tohoto data jsou všichni akcionáři společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. povinni
listinné akcie odevzdat v sídle společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. na adrese
Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, kancelář ekonomického
ředitele ing. Volase, tel. 572 524 160. Současně akcionář sdělí zástupci společnosti číslo
majetkového účtu.
6. Co se stane, pokud akcionář listinné akcie ve stanovené lhůtě neodevzdá?
Akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, prohlásí společnost za
neplatné. Majitelem těchto neodevzdaných akcií se stane společnost, která je bude
vést v zaknihované podobě na zvláštním účtu. Po prohlášení akcií za neplatné prodá
společnost tyto akcie s odbornou péčí. Znamená to, že společnost prodá tyto
neodevzdané akcie ve veřejné dražbě. Společnost pak vyplatí výtěžek z prodeje
zaknihovaných neodevzdaných akcií osobě, jejíž akcie byly prohlášeny za neplatné.
Tato částka bude ponížena o náklady spojené s dražbou neodevzdaných akcií.
7. Jak lze listinné akcie odevzdat? Mohu k odevzdání listinných akcií někoho zmocnit?
Můžu listinné akcie zaslat poštou?
Listinné akcie může vlastník odevzdat osobně či někoho k tomuto úkonu zmocnit.
Pokud vlastník pošle akcie poštou, činí tak na vlastní nebezpečí. Akcie zašle na adresu
sídla společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, 686
01 Uherské Hradiště. Poštou je rovněž možno oznámit číslo majetkového účtu
v Centrálním depozitáři cenných papírů.
8. Co je třeba si přinést při současném odevzdání listinných akcií a sdělení
majetkového účtu?
Vlastník či osoba ho zastupující je povinna se při předání akcií identifikovat občanským
průkazem či cestovním pasem; v případě oprávněného zástupce nebo zmocnitele navíc
dokladem, potvrzujícím tuto skutečnost.
Současně upozorňujeme, že přeměna se týká pouze akcií společnosti ČSAD BUS
Uherské Hradiště a.s., nikoliv akcií společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Akcie
ČSAD Uherské Hradiště a.s. zůstávají nadále v listinné podobě na jméno. Akcionáři
odevzdají tedy pouze akcie ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. a zároveň oznámí číslo
majetkového účtu.
Představenstvo společnosti
ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

